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Annex 1. Subvencions a l'àmbit de Medi Ambient 
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1. Finalitat . El sec,!t1i :�:e::i:cctal

La finalitat d'aquestes subvencions és promoure la participa�l-laboració de 
la iniciativa privada sense ànim de lucre, en el desenvolupament de les línies 
d'actuació que des de l'Ajuntament es consideren bàsiques per a garantir la 
conservació del medi i la sostenibilitat del municipi. 

2. Persones beneficiàries

Poden optar a aquestes subvencions: 

a) Les persones jurídiques acollides a la legislació vigent en matèria
d'associacions, que actuïn en el municipi de Sant Boi de Llobregat i treballin
en el camp de Medi Ambient. Les entitats amb seu o delegació a Sant Boi de 
Llobregat, hauran d'estar inscrites al Registre municipal d'entitats.

b) Les persones físiques i grups de persones físiques que actuïn d'una manera
conjunta i per mitjà d'un representant, que realitzin activitats a Sant Boi de
Llobregat en el camp del Medi Ambient, sense ànim de lucre.

En ambdós casos, hauran de presentar un projecte de les actuacions a 
subvencionar de forma global o unitària, que contingui com a mínim les següents 
dades: 

a) Identificació del sol·licitant. En cas que sigui una entitat cal indicar la persona
que la representa, el número de registre municipal i de la Generalitat, si
s'escau. En cas que sigui un grup de persones físiques indicar la persona que
els representa.

b) Descripció de l'actuació amb detall i claredat.
c) Els objectius a assolir
d) Els destinataris de l'actuació i l'entitat o entitats amb qui es col·labora, si

s'escau
e) Descripció del material que s'elaborarà per al desenvolupament i/o difusió de 

l'actuació, així com el detall dels criteris de sostenibilitat i d'ús de noves
tecnologies que s'apliquen.

f) El pressupost total del projecte, així com la subvenció que se sol·licita a
l'Ajuntament i d'altres fonts de finançament

g) Les subvencions s'han de sol· licitar electrònicament, mitjançant els models
normalitzats que es poden trobar al WEB de. l'Ajuntament (www.santboi.cat),
i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF

3. Programes objecte de subvenció

Els diferents programes que són objecte de subvenció són: 
a) Conservació i promoció de l'entorn natural
b) Accions de foment de la recollida selectiva i la reducció dels residus

�dreçades a d'altres entitats del municipi.




